سیاست

4

دوشنبه  27آذر  29 . 1396ربیع االول  .1439شماره 19709

سردار سدهی:نیروی دریایی می تواند
ناوهایی با طول  ٢٠٠متر بسازد

...

ویژه های خراسان
هشدار به مدیران درباره استخدام
کارکنان بدون معاینه پزشکی
بر اساس ابالغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از ادارات
دولتی ،با اشاره به این که بر اساس قانون تامین اجتماعی،
افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت جسمانی متناسب
با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلف
هستند قبل از به کار گماردن ،ترتیب معاینه پزشکی آن ها
را بدهند ،تاکید شده است در صورتی که پس از استخدام
این افراد معلوم شود افراد مذکور حین استخدام ،قابلیت
کار مرجوع را نداشته و در نتیجه دچار حادثه شده اند یا
بیماری شان شدت یافته است ،حسب مقررات مربوط برای
وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری و دیگر حمایت
ها از کارفرما اقدام می شود که بر این اساس ،مدیران باید در
استخدام کارمندان مشمول چنین قوانینی ،دقت الزم را در
اطالع از وضعیت پزشکی آن ها به عمل آورند.

...

چهره ها و گفته ها
حجت االسالم احمد مازنی عضو فراکسیون
امید مجلس دربـــاره پیشنهاد گفتوگو بین
جریانهای سیاسی و احزاب سراسر کشور گفت:
اظهاراتاخیرمهندسباهنر
را به فال نیک میگیرم.
به زودی به دیدار ایشان
میروم تا زمینه را برای
گــــفــــتوگــــو
فراهم کنیم.
 /ایلنا
سعد ا ...زارعی تحلیل گر مسائل سیاسی با
بیان این که آمریکا برای تغییر سیاست در منطقه
مسئله را از موضوع حساس قدس آغاز کرد ،افزود:
تــرامــپ بــر خــاف رؤســای
جــمــهــور قبلی آمریکا
آرمــانگــرایــی کــور را
انتخاب کــرده است.
 /فارس

مهر-رئیسدفترارتباطاتنیروهایمسلح،اظهارکرد:امروزاگردولتبودجهالزمرابهنیرویدریاییتخصیصدهد،ایننیروقطعاخواهدتوانست
ناوهاییباطولبیشاز ٢٠٠متروحتیناوهایهواپیمابررابسازد.سردارسدهییادآورشد:درخاللسرکشیدریادارسیاریازساختناوشکن
جماران،دوباربرایایشانسانحهرخداد.زمانیکهاینناوشکنرونماییشدرسانههایبیگانهبهمدتسهروزدربهتوسکوتفرورفتهبودند.

راهبردهای اصالحات تا انتخابات 1400؛ حمایت از روحانی یا ایجاد ائتالف جدید؟

نگاه سوم

واکنش علی مطهری و بهروز نعمتی به گالیه های صریح کواکبیان از روحانی در مجلس
طاهری -در حالی که در میان برخی از چهره های حامی
دولــت ،زمزمه های پشیمانی از رأی دادن به روحانی
شنیده می شود ،برخی چهره های اصالح طلبان ضمن رد
این موضع ،از رأی دادن به روحانی به عنوان بهترین گزینه
در انتخابات گذشته یاد می کنند .از سوی دیگر برخی از
چهره ها و جریان های اصالح طلب از هم اکنون به دنبال
برنامه ریزی برای انتخابات آینده هستند .حزب مردم
ساالری پیشنهاد ایجاد «پارلمان اصالحات» را مطرح و
محمد قوچانی هم در یک مصاحبه ،همانند این پیشنهاد
را ارائه کرد .آن گونه که مسئوالن حزب مردم ساالری
می گویند این طرح سازوکاری خواهد بود برای تصمیم
گیری درباره شیوه حضور اصالح طلبان در انتخابات با
محوریت احزاب.
▪حق شناس :رویکرد پشیمانی رویکرد اغراق آمیزی
است

مــحــمــدجــواد حــق شــنــاس عضو
شورایشهرتهرانطیسخنانیبا
اش ــاره بــه ایــن کــه رویــکــرد اعــام
پشیمانی بابت حمایت از دولت
روحــانــی ،رویــکــردی اغــراق آمیز
اســت ،گفت :دولــت و حلقه اول
اطرافیان رئیسجمهور با توجه بیشتر به افکار عمومی،
میتوانند این فضاسازیها را مدیریت کنند .وی ادامه داد:
باید پرسید کسانی که امروز اعالم پشیمانی میکنند ،اگر
به روز  29اردیبهشت برگردند ،به چه کسی رای می
دهند؟
▪مرعشی :از رأی به روحانی پشیمان نیستم

حسین مرعشی فعال سیاسی
اصالحطلب گفت :من از رای به
روحــانــی پشیمان نیستم و اگر
دوبــاره انتخابات باشد باز هم به
روحــانــی رای خــواهــم داد .وی
دربـــــاره ایـــن افــــراد گــفــت :اگــر
مقصودشاناصالحاموراستبایدبهروحانیکمککنندو
دقیقابگویندکهبهچهمسائلیانتقاددارندبهاضافهاینکه
راهکار ارائه کنند .اظهار پشیمانی از رای به رئیس جمهور
هیچ مسئله ای را حل نمی کند.
▪غفاری :رأی مان را پس نمی گیریم

هـــادی غــفــاری از چــهــره هــای
سیاسی اصالح طلب نیز در گفت
و گــو بــا ایلنا دربـــاره مسیر این
جــریــان تــا انــتــخــابــات ریــاســت
جــمــهــوری آیـــنـــده گ ــف ــت :در
انتخابات  ، ۱۴۰۰اصالحطلبان

با اندیشه و تفکر رشد خواهند کرد و راه خود را ادامه
خواهند داد .بدون شک جریان اصالحات یک جریان
مطالبهگر است و ما هیچ وقت به هیچ چیز قانع نمیشویم.
البته باید بگویم که کارشکنی نمیکنیم و رایمان را هم
پس نخواهیم گرفت ،حمایت ما مطالبهگرانه و مبتنی بر
اندیشه اسالمی و ایرانی است .ما حمایت مطالبهگرانه
خود را از دولت روحانی انجام میدهیم تا وعدههایی که
به مردم داده شده است ،تحقق پیدا کند.
▪گالیه هــای صریح کواکبیان از روحانی در صحن
مجلس

در مقابل مصطفی کواکبیان نیز
روزگذشتهدرصحنعلنیمجلس
سفره دل خود را باز کرد و خطاب
بــه رئــیــس جمهور گــفــت :آقــای
رئیسجمهور آیا در فضای مجازی
هستید که امروز چه ناسزاهایی به
ما اصالحطلبان بابت حمایت از شما سر داده میشود .چرا
به وعدههایی که به مردم دادهایــد عمل نمیکنید؟ اگر
اصولگرایانی به اصطالح نمیگذارند چرا به مردم گزارش
نمیدهید؟ وی ادامه داد :آقای رئیسجمهور شما هم
فرصت چندانی ندارید ،چشم بجنبانید این چهار سال هم
تمام میشود ،بیایید صادقانه مشکالت را بگویید .فقر
مردمراببینید.وقتیدربودجهمیگوییدبنزینگرانشود،
عوارض اضافه یا یارانه قطع شود ،شاید ما هم در بحثهای
کارشناسی به این حرفها برسیم.
▪پاسخ علی مطهری و بهروز نعمتی به کواکبیان

پس از صحبتهای کواکبیان ،علی مطهری که ریاست
جلسه را بر عهده داشــت ،در باره حمایت اصولگرایان
از روحانی گفت :در جریان هستید که هنگام انتخابات
ستاد اصولگرایان حامی آقای روحانی هم تشکیل شده
بود و باالخره خیلی از اصولگرایان هم به ایشان رای
داده بودند .به دنبال آن بهروز نعمتی دیگر سخنگوی
هیئت رئیسه مجلس عضو فراکسیون امید در واکنش
به اظهارات مصطفی کواکبیان طی تذکری اظهار کرد:
هر نوع انحصاری بد است .ما و آقای کواکبیان در یک
جبهه بــرای رای آوردن آقــای روحانی تالش کردیم و
اصولگرایان معتدل نیز تالش کردند .وی با بیان این
که  24میلیون رای آقای روحانی فقط با کمک اصالح
طلبان یا اصولگرایان قابل جمع شدن نبود ،افزود :اگر
این همراهی نبود همان کسانی که ما آن ها را اصول
گرایان تندرو می دانیم ،امروز رئیس جمهور شده بودند.
خواهش می کنم این بحث را تمام کنید.نماینده مردم
تهران در مجلس همچنین با رد ادعای کواکبیان مبنی
بر دخالت اصولگرایان معتدل در چینش کابینه حسن
روحانی گفت :روز سهشنبه خواهم گفت که قضیه از

چه قرار است .به گزارش خبرآنالین ،نعمتی افزود :ما
و آقای کواکبیان برای انتخاب آقای روحانی در کنار هم
بودیم و برادران اصولگرای معتدل شبانه روز برای این
هدف زحمت کشیدند .آقای کواکبیان!شما که دیدید
اصولگراهای معتدل چقدر زحمت کشیدند .نعمتی ادامه
داد :انتخابات ریاست جمهوری تمام شد چرا این قدر به
این موضوع دامن میزنید؟ به خدا قسم! همان کاری که
رئیس جمهور به شما دادند به اصولگراهای معتدل هم
دادند .ایشان در سخنرانی های شان گفتند که به حجت
شرعی رسیدند و آن فردی را که میخواستند  ،انتخاب
کردند .شما با این حر فها چه چیزی را میخواهید
ثابت کنید؟
▪مباحثه کواکبیان و نعمتی

در ادامــه مصطفی کواکبیان در
تذکری به گفته های نعمتی این
گونه واکنش نشان داد که «آقای
نعمتی کــه در فهرست مــا بــوده
اســـت ،مــی گــویــد مــن اصولگرا
هستم ،ا ...اکبر .ما همچنان از
آقای روحانی حمایت می کنیم البته وکیل الدوله نیستیم
و وکیل ملت هستیم» .در این زمان نعمتی با عصبانیت به
سراغ کواکبیان آمد و با وی مشغول جر و بحث شد.

▪قوچانی :رویکرد کلی جریان اصالحات حمایت از
روحانی است

محمد قوچانی نیز که به تازگی با
حکمواعظیمشاورتنهادریاست
جمهوری را برعهده گرفته است،
دربارهروابط اصالحطلبانودولت
روحانیگفت:رویکردکلیجریان
اصالحات دربــاره آقــای روحانی
حمایتازایشاناستودیدگاهیکهبرخیازاصالحطلبان
دربارهآقایروحانیدرزمینهفاصلهگیریازمطالباتجریان
اصالحاتمطرحمیکننددر«اقلیت»قراردارد.ویافزود:
بندهتاکنونازسویهیچیکازشخصیتهایمهمجریان
اصالحات،رویکردیمتفاوتدربارهحمایتازآقایروحانی
مشاهدهنکردمواخبارموثقدارمکهرئیسدولتاصالحات
برایحمایتازدولتذرهایشکوتردیدندارندحتیایشان
بیان کردهاند که اگر امروز نیز انتخابات ریاست جمهوری
برگزارشود،مانامزدیبهترازآقایروحانینخواهیمداشت.
ویدرادامهبهپیشنهادایجادیکپارلماندرمیاناصالحات
اشاره می کند و می گوید :بنده پیشنهاد میکنم جریان
اصالحاتبابازنگریدرساختارهایشورایعالیسیاست
گذاری،یکپارلمانیاجبههفراگیراصالحاتتشکیلبدهد
که در آن نخبگان دارای تفکر اصالح طلبی در زمینههای
مختلفحضورداشتهباشند.

خبر مرتبط

جزئیات جدید از پارلمان اصالحات
چندیاستکهبرخیافرادواحزاباصالحات،انتقاداتیراازرویکردهایشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانو
توجهنکردنآنانبهاحزابمطرحمیکنندوبهدنبالایجادیکتغییرساختاریدراینجریانهستند.بهنظرمیرسداین
انتقاداتکمکمبهسمتطراحییکطرحجایگزیننیزمیرود.آنطورکهبرخیازفعاالناینجریاناظهارنظرکردهاند،
بناست«پارلماناصالحات»تاخردادسالآیندهایجادشود.حمیدرضاشکوهیعضودفترسیاسیحزبمردمساالریبا
اشارهبهطرح«پارلماناصالحات»بهمهرگفت:طرحپارلماناصالحات،درگذشتهدردفترسیاسیحزبمردمساالری
مطرح شد و «مصطفی کواکبیان» هفته گذشته این طرح را در قالب «پیشنویس اساسنامه» به رئیس دولت اصالحات
ارائه داد .وی درباره جزئیات این طرح گفت :نام کامل این طرح «پارلمان اصالحطلبان؛ راهبرد سیاسی ایرانیان» (با
نام مخفف پارسا) است .پیشبینی شده که حداقل ۵۰حزب رسمی اصالح طلب که پروانه فعالیت دارند ،در این طرح
شرکتکنند.شکوهیهمچنینزمانتشکیلاولیناجالسیهاینپارلمانرادومخرداد 97ذکرکرد.وییکیازاهداف
اینطرحراتجمیعاحزاباصالحطلببیانکردویکیدیگرازاهدافآنراتعییننامزدبرایانتخاباتریاستجمهوری
سال ۱۴۰۰دانست.شکوهیهمچنیندرگفتوگوییدیگربیانکرد:محمدخاتمیکلیت«پیشنویساساسنامه»
این طرح را تایید کرده و برای تاییدیه نهایی ،نیازمند مطالعه و تدقیق بیشتر است .در همین حال برخی دیگر از اصالح
طلباننیزانجامفعالیتهایآیندهاینجریانراازطریقکانالشورایعالیمیدانند.علیصوفیدرگفتوگوبافارس
گفت«:هرگونهتصمیمگیریدربارهانتخابات 1400یعنیسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری،بایدبهتصمیم
وتصویبشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانبرسدوپسازتصویبرسمیتپیدامیکند».بااینحالبایددیددر
ماههاوروزهایآیندهآیاطرحایجادپارلماناصالحاتمورداتفاقبزرگاناینجریانقرارخواهدگرفتیاباردیگرشورای
عالیسیاستگذاری،محورتصمیمگیریهایاینجبههقرار میگیرد؟

در حاشیه
تجمع اعتراضی دانشجویان بورسیه
مقابل دفتر وزیر علوم

دعوت مجمع دانشجویان عدالتخواه
دانشگاه تهران از الریجانی

فارس  -جمعی از دانشجویان بورسیه
روزگذشته دراعــتــراض بــه حل نشدن
مشکالتشان در مقابل دفتر وزیر علوم،
تجمع کردند.یکی از این دانشجویان  ،با اشاره به تجمع
اعتراضیشانگفت:هنوزکسیپاسخمارانداد هاست.

فــارس -علیرضا فقیهی راد دبیر مجمع
دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران طی
نامهای به علی الریجانی رئیس مجلس
شــورای اسالمی از وی خواست تا با حضور در جمع
دانشجویان به سواالت آن ها پاسخ دهد.

سخنرانی رئیس مجلس در  2نشست
اتحادیه بینالمجالس اسالمی

نقویحسینی :تکالیف قانونی درباره
بودجه بنیه دفاعی اجرایی نشده است

خانهملت-علیالریجانیرئیسمجلس
ش ــورای اســامــی ام ــروز (دوشــنــبــه) در
نشست کمیته فلسطین و نشست سه
جانبه روســای مجالس عضو اتحادیه بینالمجالس
اسالمی سخنرانی میکند.

ایسنا  -سیدحسین نــقــوی حسینی
سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاست
خارجی مجلس  ،با اشــاره به بخش بنیه
دفاعی در بودجه  ،۹۷گفت :تکالیف قانونی در الیحه
بودجه  ۹۷دربخش بنیه دفاعی تحقق نیافته است.

سلفی دانشجویی با ویران کننده
النه داعش
فارس -موشک بالستیک ذوالفقار روز گذشته در دانشگاه
امیرکبیر به نمایش درآمد و با استقبال دانشجویان این
دانشگاه مواجه شد« .ذوالفقار» در عملیات انهدام مواضع
داعش در دیرالزور سوریه استفاده شد .عملیاتی که آغازی
بر پایانکار داعش در عراق و سوریه بود.

خارج از دستور
محمد اکبری

کواکبیان :نکند ملت ما را خانه تکانی کند!
خبرآنالین -مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید
مجلس که دیالوگهای پینگ پنگی اش با علی الریجانی،
یکی از حاشیههای همیشگی مجلس است ،بخشی از نطق
میان دستور دیــروزش را به رئیس مجلس اختصاص داد و
گفت :رئیس مجلس ما هم موضوع را به شوخی ،خنده و
تمسخر میگیرد ،راستی چرا رئیس مجلس به جای این
که خــودش را سخنگوی مجلس بداند همه کــاره مجلس
میداند؟ کواکبیان ادامه داد« :شفافیت مالی برای شما
نمایندگانیکاصلاساسیاست،آیابهترنیستاینشفافیت
از مجلس شروع شود؟ بنده به عنوان رئیس شورای اجرایی
بینالمجالسجهانیبارهاتقاضاییکاتاقمعمولیکردم،
میگویندنداریم.حتیتقاضایارائهگزارشمجالسقبلیاز
فعالیتهای IPUراداشتهامکهاجازهنمیدهند.آنوقتشما
میخواهید در اصالح مواد آییننامه باز هم به قدرت رئیس
مجلساضافهکنید،اشکالیندارد!توجهکنیدفقطیکسال
برایپاسخگوییبهملتزمانداریم.قراربودمجلسراخانه
تکانیکنیم،نکندکهملتماراخانهتکانیکند»!

جای نمایندگان در مجلس هر  ۶ماه یکبار
تغییر می کند
نمایندگاندرجریاناصالحآییننامهداخلیمجلسضمن
حذف برگزاری انتخابات هیئت رئیسه موقت ،تغییر جایگاه
نشستن نمایندگان را از تغییر ساالنه به شش ماه کاهش
دادند.درمادهاولطرحاصالحآییننامهداخلیکهبهتصویب
نمایندگانرسید،آمدهاست"ماده ۴آییننامهداخلیمجلس
این گونه اصالح می شود که جایگاه نمایندگان هر شش ماه
یک بار براساس قرعه کشی تغییر خواهد کرد .نمایندگانی
که در قرعه قبل در قسمت جلوی مجلس بودند ،به حکم
قرعه در قسمت دوم مجلس مستقر می شوند" .پیش از این
جایگاه نشستن نمایندگان در صحن مجلس هر ،یک سال
یک بار تغییر میکرد .همچنین با اصالح ماده ۱۱آیین نامه
داخلی ،هیئت رئیسه سنی عهده دار اموری همچون اداره
جلسهافتتاحیه،انجاممراسمتحلیف،قرعهکشیبرایتعیین
اعضای شعب ،توزیع اعتبار نامههای بین شعب ،برگزاری
انتخابات هیئت رئیسه و اداره امور اداری مجلس تا زمان
انتخاباتهیئترئیسهاست .پیشازایندرجلسهاولمجلس
جدید،نمایندگانبراساسترکیبسنیبهعنوانجوانترین
ومسنتریننمایندهدرجایگاههیئترئیسهقرارمیگرفتند
و ترکیب هیئت رئیسه سنی را تشکیل میدادند و پس از آن
نمایندگاندربارههیئترئیسهموقترأیگیریمیکردند.
به این ترتیب براساس مصوبه دیروز مجلس هیئت رئیسه
موقتحذفمیشودوهیئترئیسهسنیکارانتخابهیئت
رئیسهدایمیراانجاممیدهد.

...
خبر

حال آیت ا ...حائری شیرازی وخیم شد
یکی از نزدیکان آیـــتا ...حائری شــیــرازی عضو سابق
مجلس خبرگان از وخامت حال این استاد اخالق خبر داد.
به گزارش فارس یکی از نزدیکان این استاد اخالق حوزه
علمیهگفت:ازچندروزپیشبهدلیلعفونتداخلی،ایشان
در یکی از بیمارستا نهای شهر قم بستری شد هاند.وی
افزود :متاسفانه از روز شنبه گذشته حال عمومی ایشان رو
به وخامت نهاد .از همه مومنین و دوست داران ایشان تقاضا
میکنیم برای سالمتی آیتا ...حائری شیرازی دعا کنند.
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